
 
 
 
Службен весник на РМ, бр. 215 од 07.12.2015 година  

 

20152155923  

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

Врз основа на членот 75  ставови 1  и 2  од Уставот на Република Македонија, 

претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 
Македонија издаваат 

У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
 ЗАКОНОТ ЗА ДОГОВОРЕН ЗАЛОГ  

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за договорен залог,  

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 1 
декември 2015 година.  

 

Бр. 08- 5633/1 Претседател 

1 декември 2015 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

Претседател  

на Собранието на Република  
 Македонија,  

Трајко Вељаноски, с.р.  
 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОГОВОРЕН  
 ЗАЛОГ  

Член 1  

Во Законот за договорен залог („Службен весник на Република Македонија“ број 
5/2003, 2/2005, 87/2007, 51/11, 74/12, 115/14 и 98/15), во членот 2 по ставот 1 се додава нов став 
2, кој гласи:  

„Покрај побарувањата од ставот 1 на овој член со залог се обезбедуваат и побарувањата на 
иматели на обврзници што ги имаат во однос на издавачот на обезбедените обврзници, 
издадени во согласност со законот со кој се уредуваат хартиите од вредност.“  

Ставот 2 станува став 3.  

Во ставот 3 кој станува став 4 зборовите: „ставот 1“ се заменуваат со зборовите: 

„ставовите 1 и 2“.  

Член 2  
Во членот 13 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:  

,,Заложен доверител може да биде и заеднички застапник кој ги застапува интересите на 
имателите на обезбедените обврзници со недвижен имот, кои имаат побарување од 
издавачот на обврзници, кој издавач е согласен врз својот недвижен имот да допушти 
засновање на залог во полза на имателите на обезбедени обврзници или место него тоа да го 
стори трето лице кое нема таков долг, а е согласно врз неговиот недвижен имот да се 
заснова право на залог."  

 

Член 3  

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“.  
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